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Redactioneel bij Nieuwsbrief #17, juli 2015
De redactie is verheugd u de Nieuwsbrief #17 te kunnen aanbieden.
U vindt in de Nieuwsbrief:
Een artikel van Peter Benoy getiteld De Odessa-files, over de relatie tussen
Babel en Paustovskij.
Een essay van de hand van Prof. Em. Sophie Ollivier, auteur van het boek
Paoustovski, l’homme du dégel, getiteld Paustovskij aan het begin van de
21ste eeuw. Mevrouw Sophie Ollivier zal op onze najaarsbijeenkomst een
lezing houden.
De Vereniging kwam in het bezit – dankzij een gift van twee leden, Cyriel
Van Tilborgh en Thijs Wierema – van een dertigtal artikelen uit kranten en
tijdschriften uit de periode 1964 – 1997. Opnieuw worden drie artikelen uit
het jaar 1988 opgenomen.
Onze eerstvolgende bijeenkomst staat gepland op zondag 29 november 2015
en zal plaatsvinden in Antwerpen in de Gele zaal van deSingel. Mevrouw
prof. em. Sophie Ollivier zal een lezing houden, in het frans. Voor een
simultaanvertaling zal worden gezorgd. Nadere informatie over de bijeenkomst
volgt t.z.t.
De reis naar de Krim en Moskou zal door 26 leden ondernomen worden. Het
programma is rond, de visa zijn aangevraagd. Het zal een reis worden met
een hoog “Paustovskij gehalte”. Twee musea gewijd aan Paustovskij zullen
worden bezocht. Een bezoek aan de datsja van Paustovskij in Taroesa staat
ook op het programma. Het belooft een boeiende reis te worden. De Krim,
Paustovskij en Grin [zie Jaarboek 3]. Hier opgenomen, Portret van Aleksandr
Grin door Kristien Warmenhoven.  
Ingezonden bevat een lijst van boeken, tentoonstellingen of activiteiten
waarvan de redactie en de leden het de moeite waard vinden om ze kenbaar
te maken. Ook uw bijdrage graag via redactie@paustovskij.org.
De redactie zou graag ondersteund worden door een of meer leden die de
russische taal machtig zijn voor bijvoorbeeld het vertalen van onderschriften
bij foto’s e.d. Vrijwilligers kunnen zich bij Ria of Netty melden.
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De Odessa-files
Peter Benoy

Over Isaac Babel en
Konstantin Paustovskij.
Op 28 september 1937 organiseerde de Vereniging van Sovjetschrijvers een
avond over het werk van Isaak Babel, waarna het publiek met de auteur in
gesprek kon gaan. Er is een stenografisch verslag van die avond bewaard
gebleven.
Eén van de aanwezigen vroeg hem: “Hoe denkt u over Paustovskij?”
Babel antwoordde: “Heel positief. Had ik mijn gesprek over Katajew en
Sjolochow voortgezet, dan was ongetwijfeld ook Paustovskij aan de beurt
gekomen met zijn belangwekkende literaire biografie. Ik ken hem allang,
we komen uit dezelfde streek, ik heb zijn eerste probeersels gelezen. (...)
Die eerste probeersels waren zo woordenrijk, zo verward, zo onbeholpen
geschreven en daarbij nog door een volwassen man. Hij was geen achttien
à twintig jaar, maar vijfentwintig, zesentwintig, zevenentwintig, en daarbij
kwam een overladenheid met bijvoeglijke naamwoorden, metaforen, een
rijkdom, waarin de lezer letterlijk verdronk, met tegelijk een zo gekruide
atmosfeerbeschrijving dat je er moeilijk meer in ademhalen kon. Het was
als een slordig in elkaar gezette broeikas met tropische bloemen. Maar
parallel daaraan kon je altijd een authentieke hartstocht constateren. Want
kijk, Paustovskij is er vijftien jaar lang mee bezig geweest die hartstocht
bij te slijpen, veel overbodigs weg te nemen en ziehier het resultaat.
Waarbij het vooral interessant is te zien dat een man van veertig jaar zich
aan het schrijven heeft gezet.” (Isaak Babel, Miniaturen, verspreide verhalen
en dagboekbladen, Moussault, Amsterdam, 1970, vertaling: Charles B. Timmer)
Een intrigerende uitspraak die mijn nieuwsgierigheid wekt. Hoe was de
schrijversrelatie tussen beiden? Ik ben geen specialist van Babel noch
Paustovskij. Dus, misschien meer vragen dan antwoorden.
Babel komt in Geschiedenis van een leven (Privé-domein, Arbeiderspers,
Amsterdam/Antwerpen, vertaling: Wim Hartog) voor het eerst ter sprake
in deel IV: De tijd van de grote verwachtingen. Paustovskij ontmoet hem
in 1921 te Odessa op de redactie van de ‘Morjak’, de zeemanskrant van de
Zwarte Zee, waar Paustovskij werkt. Op dat ogenblik was Odessa een stad
die haar wonden likte, die de gruwel van de burgeroorlog net achter zich
had, één waarin tekorten aan essentiële producten de regel was.
Zo wordt de ‘Morjak’ bv. gedrukt op de achterkant van doorschijnende
theewikkels bij gebrek aan een betere drager.
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Tot kort daarvoor had Babel, Odessiet en Jood, deel uitgemaakt van een
kozakken-eenheid van het Rode Leger en dat gaf hem in de literaire wereld
van Odessa een soort van heldenstatus, hoewel hij als cavalerist niet zo
veel indruk had gemaakt. De verhalen die hij in tijdschriften publiceerde
waren niet onopgemerkt gebleven en hij genoot de bescherming van
niemand minder dan Maxim Gorki. Het zal nog tot 1926 duren voor De
Rode Ruiterij, de verhalenbundel die hem met één klap beroemd zal maken,
verschijnt op basis van dagboeknotities uit zijn Kozakkentijd.
Babel, geboren in 1894, groeit op met de
studie van de Talmoed en wordt als jongen
getuige van één van de progroms die in
1905 plaatsvonden. Als 30-jarige blikt hij
in een zeer korte autobiografie terug op
wat hij na zijn studies heeft gedaan: “Ik
ben in die tijd soldaat aan het Roemeense
front geweest, heb daarna bij de Tsjeka
gediend, in het Volkscommissariaat van
Onderwijs, in de provianderings-expedities
van 1918, bij het Noordelijk leger tegen
Joedenitsj, in het Eerste Cavalerie-leger, in
het Gouvernementskomitee van Odessa, ik
heb gewerkt in de Zevende Drukkerij van
Odessa, was verslaggever in Petersburg en
in Tiflis, enzovoorts.” Hiermee gaf hij in
feite een gevolg aan de wil van Gorki, die
als één van de eersten het talent van Babel
erkende en verhalen van hem in zijn
tijdschrift publiceerde, maar hem ‘onder de
mensen had gestuurd’ vooraleer hij echt
schrijver kon worden. Zijn zogenaamde
medewerking aan de Tsjeka gaat volgens
zijn dochter uitsluitend over
vertaalopdrachten in los verband voor de
contra-spionnage.

Isaac Babel, midden jaren 30
Brief van I. Babel uit Tbilisi
aan K.Paustovskij in Batoem
K. Paustovskij, midden jaren 30
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Paustovskij’s indrukken bij die eerste
ontmoeting worden in talloze teksten
over Babel geciteerd: ‘Ik had nog nooit
een mens ontmoet die uiterlijk zo weinig
op een schrijver leek als Babel. Kromgebogen en zijn hoofd bijna in zijn
schouders door de in Odessa erfelijke astma, met een eendeneus en een
rimpelig voorhoofd, met kleine ogen met een vettige glans, leek hij op
t’eerste gezicht zonder belang. Hij kon voor een handelsreiziger of
makelaar doorgaan. Maar natuurlijk alleen zolang hij zijn mond hield.
Vanaf de eerste woorden veranderde alles. Uit de dunne toon van zijn stem
klonk nadrukkelijke ironie.’
Michaël Gold, een Amerikaans-Joodse schrijver en kommunist, die hem
jaren later in Parijs ontmoette, had een gelijkaardige indruk: ‘Hij lijkt niet
op een literator en evenmin op een ex-cavalerist, hij doet eerder denken
aan het hoofd van een dorpsschool’.

Op het ogenblik van die eerste
ontmoeting is Paustovskij met zijn 29
jaar twee jaar ouder dan Babel die al als
een grote literaire belofte wordt
beschouwd en wordt gerespecteerd door
het niet onbelangrijke schrijversmilieu
van Odessa. Paustovskij leert hem beter
kennen tijdens de zomer van 1921,
wanneer hij met Izja Livsjits, zijn
collega van de Morjak, een vervallen
zomerhuisje op een steile klip huurt in
de omgeving van het huis waar Babel
met zijn familie woont. Ze zien elkaar
vaak en brengen soms hele dagen aan
de kust door: ‘Babels aanwezigheid
maakte de zomer adembenemend
interessant. We leefden allen een beetje
in de weerschijn van zijn talent’.

Jevgeni Ivanov, technisch redacteur van
de krant Morjak, midden jaren 20
Eduard Bagritski, midden jaren 20
Isaac Livsjits, corrector van de krant
de krant Morjak, midden jaren 20
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In hoeverre heeft die weerschijn
Paustovskij als schrijver beinvloed? Hij
kwam vooral sterk onder de indruk van
Babel’s vertelkunst, maar moet toegeven
dat zijn verhalen mondeling veel
krachtiger en volmaakter overkomen
dan in een geschreven versie. In de loop
van die ontmoetingen tracht hij met
zijn eigen ambities voor ogen inzicht te
krijgen in het enigmatisch
schrijverschap van zijn vriend. Een
eerste ontdekking is het feit dat hijzelf
er tot dan toe nooit in slaagde om
mensen, hun uiterlijkheden, hun
manier van bewegen, hun stem en hun taal, te onthouden; van Babel leerde
hij mensen te observeren en hen ‘in te prenten’. Wie De geschiedenis van
een leven heeft gelezen kan zich moeilijk voorstellen dat de schrijver
ervan, die met zo’n scherp oog voor detail en een feilloos geheugen talloze
mensen portretteert en plaatsen beschrijft, ooit niet in staat was om
indrukken ‘bij te houden’.
Tijdens één van hun gesprekken doet Babel in volle ernst een bekentenis:
“Ik heb geen verbeelding. Ik kan niets verzinnen. Ik moet het naadje van
de kous weten, anders kan ik niet schrijven. Mijn devies is ‘echtheid’.
Daarom schrijf ik zo langzaam en weinig”. Zijn schrijverschap berust alleen
maar op stijl en taal, getuigt hij. Als illustratie haalt hij een getypt
manu-script van zo’n 200 pagina’s uit een lade; het blijken verschillende
versies te zijn van wat uiteindelijk het verhaal Ljoebka de Kozak is
geworden, een verhaal van nog geen zeven pagina’s in de Nederlandse
vertaling. Zijn eerste versie is, aldus Babel, ‘een hulpeloos en tandeloos
gestamel, een onhandige opeenstapeling van woorden’.
Dan begint het echte werk: het verdelen van de tekst in gemakkelijke zinnen,
in iedere zin één gedachte, één beeld- en alle overbodige woorden schrappen.
‘Daar is een scherp oog voor nodig want de taal weet zijn afval,

herhalingen, synoniemen of gewoon zinloze wendingen behendig te
verbergen’. Daarna tikt hij de tekst en neemt er enkele dagen afstand van
om hem dan opnieuw woord voor woord na te kijken en overbodigheden
te schrappen. ‘Wanneer het vuil eruit is, kijk ik alle beelden, vergelijkingen
en metaforen na op de frisheid en preciesheid. Als een vergelijking niet
juist is, dan kun je het maar beter zonder doen. Daarna gaat hij de
deelwoorden te lijf: ‘Deelwoorden maken het zinsverloop hoekig, buikig en
verstoren de melodie van de taal (...) Drie deelwoorden in één zin is de taal
vermoorden’. Hij pleit ook voor een omzichtig gebruik van bijvoeglijke
naamwoorden; één per zelfstandig naamwoord moet volstaan. Het gebruik
van alinea’s en leestekens moet vooral het grootste effect bij de lezer
ressorteren, eerder dan de grammatica hierin te volgen. Hij wordt lyrisch
over de alinea’s: ‘Die maken het je mogelijk rustig van ritme te veranderen
en werpen vaak als een bliksemflits een heel onverwacht licht op een ons
vertrouwd schouwspel’. Elke nieuwe versie moet het verhaal strakker maken.
Zo verklaart Babel aan zijn gretige leerling waarom er 22 versies van
Loubka de Kozak in zijn lade liggen.
Paustovskij geeft hier in een eenvoudig relaas een verrassend en
tegelijkertijd een vrij technisch inzicht in het laboratorium van een
schrijver die spoedig zal gehonoreerd worden met twee bijvoeglijke
naamwoorden: de eerste echte Sovjet-schrijver.
Tijdens die zomer van 1921 aan de kust nabij Odessa luistert
het gezelschap van Babel dagelijks naar zijn dikwijls
hilarische verhalen die veelal over heel banale voorvallen
en ontmoetingen gaan. Wanneer hij met de paardentram
terugkomt van Odessa en vertelt over de gesprekken van
een groepje vrouwen onderweg, beseft Paustovskij dat de
man over zo’n verteltalent beschikt dat hij je het gevoel
geeft dat je zelf in die benauwde paardentram zit.
In 1922 geraken ze beiden om verschillende redenen
verzeild in de zuidelijke steden Batoum, Soechoem en
Tiflis, waar ze elkaar nog in de mate van het mogelijke
ontmoeten.
Odessa. Zicht op de Tsjernomorskajastraat
van op zee (midden jaren ‘20).
Het Landesman-sanatorium (links) en de
klippen aan de kust, waar K.G. Paustovskij
zich verborg voor een kozakkenpatrouille.
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In literaire kringen is in 1924 een heftige discussie losgebroken die voor
de toekomst bepalend zal zijn. Een belangrijke fractie wil alle strekkingen
ondergeschikt maken aan de ‘Proletarische’ literatuur en kant zich tegen
het ‘burgerlijk karakter’ van de oude literatuur. Leon Trotski, met Lenin de
belangrijkste leider van de Oktoberrevolutie, verzet zich heftig hiertegen en
stelt dat de proletarische literatuur vooral een politiek feit is maar geen
literair. Kort nadien publiceert hij Literatuur en Revolutie waarin hij de
artisitieke zelfbeschikking van de schrijver verdedigt en het begrip ‘fellow
traveller van de revolutie’ invoert. 36 schrijvers, waaronder Essenine,
Mandelstamm, Pilniak, Alexis Tolstoï en Babel, steunen in een open brief
zijn strijd voor de vrije expressie in de literatuur. Ook Paustovski verzet
zich tegen de hegemonie van de Proletarische literatuur en verdedigt een
romantiek die verankert zit in de realiteit.
In datzelfde jaar publiceert de Pravda twee verhalen uit Babels De Rode
Ruiterij die voor schandaal zorgen. Boudionny, een gevierd militair en de

vroegere bevelhebber van het 1ste cavalerieleger -waarin Babel had gediend-,
reageert verontwaardigd in het tijdschrift Oktober en beschuldigt de auteur
van laster. In het dagboek van de literaire criticus en cultuurhistoricus
Korneï Tchoukovski vinden we daar op 2 mei 1953 een late echo van;
Boudionny vertelt hem: ‘ Ik ben me bij Gorki gaan beklagen, maar hij
heeft niets willen doen. Hij was akkoord met Babel. Ik ben naar Lenin gegaan.
Lenin heeft me gezegd: “Bij ons is het Gorki die zich met de literaire kwesties
bezig houdt. Hij beslist. Het loont de moeite niet om daar met hem ruzie
over te maken...” ‘. De Rode Ruiterij verschijnt uiteindelijk in boekvorm in
1926. Het succes is enorm; de vrucht van jarenlang herschrijven en
uitzuiveren. Trotski ziet in Babel de meest getalenteerde schrijver van de
jonge generatie. De verhalen situeren zich in de gruwelijke en onzinnige
Pools-Russische oorlog van 1920. De historicus Norman Davies schrijft dat
Babel slechts tien weken tot het Kozakkenleger behoorde, terwijl de oorlog
twintig maanden duurde, en dat hij als correspondent van het blad De
Rode Ruiter niet effectief bij gevechten betrokken was. Bovendien bevond
hij zich op het minst belangrijke van de twee fronten. Ook al is die
informatie juist, ze doet geen afbreuk aan de kwaliteit en het meesterschap
van zijn verhalen. Een jaar later verschijnt Verhalen uit Odessa, een bundel
die dankzij een Duitse vertaling West-Europa bereikt en succes oogst bij
Herman Hesse en Thomas Mann. Samen met De Rode Ruiterij vormt dit het
belangrijkste deel van zijn oeuvre; in het totaal nog geen 200 pagina’s in
de Nederlandse vertaling. Het resultaat van schrappen en strakker maken
om zijn gekende stilistische kracht te bewerkstelligen. Wat we natuurlijk
niet kennen is de inhoud van de 15 mappen manuscripten en de 18
notaboeken die in 1939 door de GPU in beslag genomen en vernietigd zijn
(Vitali Chentalinski, La Parole ressuscitée, Robert Laffont, Parijs,1993,
vertaling: Galia Ackerman en Pierre Lorrain).
Intussen schrijft Paustovskij naast zijn journalistiek werk een aantal verhalen en werkt hij aan een roman. Zonder veel weerklank verschijnt een
eerste bundel Schetsen over de zee in 1925, in een oplage van 7000 exemplaren, en twee jaar later Minetoza, een boek met zeeverhalen. Wanneer
hij in 1929 de roman Schitterende wolken publiceert, zet de almanak
Leningrad deze op de zwarte lijst; het gevolg hiervan is dat hij uit de
bibliotheken wordt geweerd. Zijn werkelijke doorbraak laat op zich
wachten tot 1932: De Baai van Kara-Boegaz, een succes dat zich vertaalt
in spoedige herdrukken en vertalingen.
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De verbanning van Trotski in 1929 en de absolute heerschappij van Stalin
luiden een sombere tijd in voor de culturele wereld hoewel dat aanvankelijk
niet zo sterk werd ervaren. In 1932 wordt de doctrine van het ‘Socialistisch
Realisme’ opgelegd; literatuur moet ‘vervuld zijn van de heroïsche strijd
van het wereldproletariaat en van het overwinningspathos van het socialisme’.
Een onmiskenbare overwinning van het realisme op alle formalistische
tendenzen. Auteurs die zich hieraan niet conformeren worden niet meer
gepubliceerd. Op het Eerste Congres van Sovjetschrijvers, gehouden te
Moskou in 1934, zijn o.m. André en Clara Malraux ere-genodigden. Volgens
Clara heeft Babel, die uitstekend Frans sprak, haar tijdens een wandeling
toevertrouwd hoe gelukkig hij was dat hij dankzij zijn vriendschap met
Gorki minstens één avond per week in het gezelschap van Stalin kon
doorbrengen (Herbert R.Lottman,The Left Bank, Wallace and Sheil,

New York, 1981). Als er al iets van waar zou zijn is het wellicht sterk
overdreven, maar het is wel zo dat Stalin graag in het gezelschap van
schrijvers vertoefde en dat hij veel naar theatervoorstellingen ging. Toch
heb ik redenen om te twijfelen. Babels moeder en zuster woonden sedert
1925 te Brussel en hij onderhield tot kort voor zijn aanhouding een
uitgebreide briefwisseling met hen, bestaande uit 422 brieven van zijn
hand; daarin is nergens enige vermelding van een ontmoeting met Stalin!
Verder nam hij Clara in vertrouwen: ‘In mijn schuif liggen twee romans:
als men ze vindt ben ik een dode man’. Het gesprek werpt een grimmig
licht op wat de toekomst voor hem in petto houdt. In weerwil van zijn
Stalinistische signatuur verdwijnt met de dood van Gorki in 1936 het
laatste vangnet van vele schrijvers voor wie nu uiterste voorzichtigheid is
geboden.
In literaire studies wordt zelden ingegaan op de
ideologische instelling van beide vrienden. Was Babel lid
van de partij? Het is niet duidelijk; wel sympathiseerde
hij ermee -zeker in de Odessa-periode waar hij bevriend
werd met Elena Sokolovskaia en Michael Makotinski,
beiden actieve bolsjevieken. Ook zijn gesprek met Clara
Malraux schijnt hierop te wijzen. Paustovskij was zeker
gewonnen voor de Februarirevolutie, maar de
Oktoberrevolutie bekeek hij argwanend en sceptisch,
hoewel hij dat later enigzins afzwakte. In huiselijke
kring, beweerde zijn zoon Vadim, maakte zijn vader
Lenin uit voor een gestoorde fanaticus en hij achtte
diens revolutie van twijfelachtig allooi. (Frank
Westerman, Ingenieurs van de ziel, Atlas, 2002).
Babel-wand in het literatuurmusum van
Odessa.
Foto Pauline de Bok
uit De mythe van Odessa
stedenreeks Het oog in ‘t Zeil
uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1993
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Hier is het ogenblik gekomen om u te herinneren aan het citaat van Babel
bovenaan deze bijdrage. Het lijkt alsof een ouder over een minder succesvol
kind spreekt: ‘Eindelijk een diploma, maar dat heeft nogal wat voeten in
de aarde gehad!’. Van Paustovskij’s opus magnum Geschiedenis van een
leven is op dat ogenblik nog niets verschenen, maar in de jaren ’30
publiceert hij naast talrijke verhalen romans en novellen als De Baai van
Kara-Boegas, Het lot van Charles Lonceville, De Kolchide en De Romantici.
Daarover kon hij zich, zelfs al had hij het gewild, niet negatief uitdrukken
vermits ze een ‘officiële status’ genoten. Alles wel beschouwd klinkt Babel
hier nogal paternalistisch en geringschattend over zijn vriend uit de
Odessa-tijd. Is dit alleen toe te schrijven aan de gekende spot van Babel?
Is er sprake van een verkoeling tussen hen? Of komt hier een frustratie
naar boven van een auteur die in de tweede helft van de jaren ’30 nog
amper iets gepubliceerd krijgt, terwijl zijn ‘leerling’ eerder de veilige
paden bewandelde en een erkende schrijver is geworden? Over hun
contacten in de jaren’ 30 is weinig bekend. Ongetwijfeld hebben ze mekaar
gezien op dat schrijverscongres van ’34 maar verder blijft het onduidelijk.
Nadat Stalin in de processen van Moskou de oude generatie bolsjevieken
had uitgeroeid op grond van onder martelingen afgedwongen bekentenissen
van vermeend trotskisme en spionnage voor het Westen, kwam vooral de
kunstensector in het vizier. Spoedig werden esthetische ‘vergrijpen’
gelijkgesteld aan politieke. Kunstenaars als Achmatova, Babel, Boulgakov,

Titelpagina van De tijd der grote
verwachtingen met opdracht van
Paustovskij. (Paustovskijmuseum)
uit De mythe van Odessa
stedenreeks Het oog in ‘t Zeil
uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2011

Ehrenburg, Eisenstein, Mandelstam, Meyerhold, Pasternak, Pilnjak,
Platonov en Sjostakovitsj leefden permanent in een angstklimaat. Een
negatieve recensie in de Pravda met aan het slot een formulering in de
aard van ‘Dit zou wel eens slecht kunnen aflopen’ was dikwijls de
voorbode van een aanhouding. Stalin nam, waar het gerennomeerde
kunstenaars betrof, persoonlijk de beslissingen over wie aangehouden,
gemarteld en terechtgesteld of opgesloten moest worden, maar de
achterliggende logica, waarom de ene wel en de andere niet, is
onduidelijk gebleven. Op 16 mei 1939 wordt Babel aangehouden. Tot 1954
-Stalin stierf een jaar eerder- komt er geen nieuws over de schrijver. Dan
blijkt dat hij al op 27 januari 1940 werd geëxecuteerd. Hij wordt eveneens
in 1954 gerehabiliteerd. Op het einde van het daaropvolgende jaar
verschijnt De Gouden Roos van Paustovskij. Hoewel het boek gaat over
schrijven en het wordingsproces van het schrijverschap komt de naam Babel
slechts één keer voor en dan nog in een opsomming. Het zou kunnen dat
het werd geschreven voor de rehabilitatie van Babel en in die vorm werd
goedgekeurd voor publicatie in het gezaghebbend tijdschrift Oktober, zodat
het niet mogelijk was er nadien iets aan toe te voegen. Over Babel schrijven
voor hij gerehabiliteerd werd was immers uitgesloten. Dit is slechts een
hypothese.
Het volgende incident wijst erop dat Paustovskij de
herinnering aan Babel toch wel degelijk wil koesteren.
Hij biedt De tijd van de grote verwachtingen in 1958
aan bij het tijdschrift De Nieuwe Wereld van Tvardovski.
Deze vraagt hem sommige passages te schrappen en
vooral het deel over Babel in te korten omdat deze volgens
hem niet voor iedereen die god is die hij voor de literaire
kringen van Odessa was. Paustovskij antwoordt: “Ik heb
Babel beschouwd, beschouw hem nu nog en zal hem
altijd beschouwen als een zeer getalenteerd schrijver, ik
buig mijn hoofd voor zijn wrede en absurde dood, zoals
ik het hoofd buig voor het groot aantal andere
opmerkelijke schrijvers en dichters van ons land,
onafhankelijk van hun nationaliteit”. Dit vierde deel
wordt een jaar later gepubliceerd in het tijdschrift
Oktober. (Sophie Ollivier, Paoustovskij l’homme de dégel,
l’Harmattan, Parijs, 2008.)
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In een dagboeknota gedateerd 17 februari 1963 geeft
Korneï Tchoukovski het relaas van een bezoek van zijn
vriend Paustovskij. Wanneer het gesprek op Babel komt
zegt zijn bezoeker: “Hij loog tegen iedereen. Zelfs over
onbelangrijke zaken. Hij hield ervan zich in mysterie te
hullen. Als hij naar Leningrad vertrok zei hij (zelfs tegen
het dochtertje van zijn buren): ‘Ik ga naar Kalouga’ “.
Een verrassend heftige uitspraak waarmee Paustovskij
in zekere mate ondergraaft wat hij vijf jaar vroeger, in
De tijd van de grote verwachtingen heeft geschreven. Binnenkort verschijnt
in Frankrijk een biografie over Babel van de hand van Adrien Le Bihan.
Een voorpublicatie in de Nouvelle Revue Française (april, 2015) behandelt de
Odessa-tijd en de auteur verwijst naar die dagboeknota en voegt eraan toe:

‘Het ontsnapt hem (Tchoukovski) alleen dat Paustovskij al een even grote
opschepper is en dat veel leugens toegeschreven aan Babel lang na zijn
dood door zijn vriend van Odessa zijn verspreid’. De argumenten die hij
geeft zijn nogal onbetekenend, maar Vadim, Paustovski’s zoon schreef het
al: ‘Heel zijn leven heeft mijn vader gebalanceerd op het randje van echt
en verzonnen’ (Westerman). Dergelijke kritieken, die meer dan eens zowel
op Babel als op Paustovskij werden geformuleerd, hebben geen literaire
relevantie. Het is geen toeval dat Paustovskij zijn opus magnum niet
Geschiedenis van mijn leven als titel heeft gegeven; zo nam hij enige
afstand zodat hij vooral een autobiografie van Rusland kon schrijven.
Daarin is hij meesterlijk geslaagd.

Stofomslag van recente Russische uitgave
met Odessa-verhalen van Babel.
uit De mythe van Odessa
stedenreeks Het oog in ‘t Zeil
uitgeverij Bas Lubberhuizen, 1993

PB, juni 2015

Peter Benoy was van 1991 tot 2005 algemeen directeur van Theater Zuidpool in
Antwerpen, tot 2001 gecombineerd met de functie van artistiek leider.
Hij schildert en schrijft voor verscheidene bladen over beeldende kunst, theater en
literatuur.
In ons Jaarboek 2 leverde hij de bijdrage LYDIA DEL(EC)T(ORSKAYA).
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Paustovskij aan het begin
van de 21ste eeuw.
Sophie Ollivier

Tijdens het colloquium gewijd aan Aleksandr Solzjenitsyn, dat plaats vond
in het cultureel centrum van Cerisy-la-Salle1 van 8 tot 12 juni 1973, heeft
Pjotr Rawicz2 verklaard dat Solzjenitsyn ‘de woordvoerder was van
verscheidene verloren generaties’: “van die generaties die eerst en vooral
behoorlijk beïnvloed en gehypnotiseerd werden, vervolgens veroordeeld
tot zwijgen, daarna tot slijmerig liegen of tot halve waarheden, in het
beste geval tot liegen door weglating. Deze ‘zonde van het weglaten’ heeft
zelfs een man met een persoonlijke eerlijkheid, een artistieke en buitengewone integriteit, als Paustovskij niet kunnen of willen vermijden.”
Paustovskij behoort tot de literatuur van de stilte. Maar welke stilte, en
hoe die te begrijpen, hoe die te lezen? Het is niet de stilte van de
instemming en de aanvaarding van de ideologie. Het is niet de uitdrukking
van een zwakheid of van enige onderwerping, maar van de droefheid
van een mens, gekwetst door de werkelijkheid; van een soort zedigheid,
schaamte en diepe ontreddering.
De dissidente schrijver V.V. Maksimov3 heeft me verteld, vele jaren geleden,
dat men op een dag Paustovskij nodig zou hebben, maar dat het nog te
vroeg was… Solzjenitsyn heeft de ideologie met volle kracht aangevochten,
hij heeft in zijn monumentaal en grandioos werk de vragen gesteld naar
de oorzaken van een ramp, naar de verantwoordelijkheid voor een tragedie.
Nu de passies wat gekalmeerd zijn is het tijd om de grote schilder van de
natuur, die men terecht geestelijke verwantschap met Toergenjev en Boenin
toedicht, te laten uitroepen dat na de oorlogen, de kampen, de atoombom,
(waar hij naar verwijst in zijn verhaal Villa Borghese4) de mens zijn plaats
en zijn rol in de natuur moet vastleggen en voorang moet geven aan de
bescherming van moeder-aarde.
Vanaf het begin van de jaren 20, zich situerend tegen de Proletariërs, werkt
Paustovskij in zijn roman Schitterende wolken5 (1928), de basisprincipes
uit van een esthetiek die vertrekt uit het verband van de rationele en
de gevoelsmatige benadering. Het is aan de landloper Glan gegeven, de
charme van centraal Rusland te ontdekken, omdat hij de onwaarneembare
beweging kan zien van vallende bladeren van een wilg, de zachte hardnekkige geur kan ruiken van geraniumbladeren… De definitie van de taak
van de schrijver die Paustovskij geeft aan het einde van het boek en erin
bestaat in de mensen te helpen met het verdragen van de wrange dagen,
gevuld met polaire duisternis en grote koude krijgt zijn volle betekenis een
aantal jaren later. Waarom?
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1. Tijdens het eerste deel van de jaren 20 komt er wending in zijn werk, tot
dan voor marginaal gehouden. Paustovskij neemt als onderwerp van zijn
kunst de vijfjarenplanning en het revolutionaire heldendom, hij wil een
schrijver zijn van de nieuwe tijd en in harmonie leven met zijn tijdperk.
Vanaf 1936, wanneer de aansluiting met het tijdperk onmogelijk wordt

bezingt Paustovskij de verloren hoek van de Mesjtsjora , die voor hem een
tweede vaderland belichaamt, het ware vaderland. Om zich uit te drukken
vlucht hij in de taal van Aesopus6: voorbeelden zijn stukken over Poesjkin,
Lermontov, essays over Sjevtsjenko, Levitan.
2. Gedurende de dooi, 20 jaar later, neemt hij het woord in De gouden roos,
een waar manifest voor de literaire vrijheid. Vanaf die periode start hij
tijdschriften die verboden worden en verdedigt hij schrijvers, slachtoffers
van de macht.
3. In Het kalf stoot de eik (1975-76) hekelt Solzjenitsyn de schrijvers die in
hun memoires niet de waarheid hebben gezegd, die gezwegen hebben. Het
groot biografische fresco van Paustovskij tekent het leven van een jonge
dromer meegenomen in de revolutionaire stroom zonder dat de onmenselijkheid van een regime wordt aangeklaagd. Thema’s zoals het geforceerde
collectivisme, de wereld van de concentratiekampen; de vervolgingen zijn
aanwezig maar op een bepaalde manier verzacht. Stilte is niet alleen te
verklaren door de wetten van de censuur, maar ook door een zekere
zedigheid, medelijden voor de slachtoffers, een immense liefde voor het
Russische volk, genoemd ‘Rusland, martelaar’, “Het was alsof de
noordoostenwind een schone bladzijde opsloeg waarop de heldhaftige
geschiedenis van Rusland, ons zwaar beproefde, buitengewone en tot de
laatste ademtocht beminde vaderland, nog moest worden geschreven.”
(Begin van een onbekend tijdperk, blz 261)
4. De cyclus over de Mesjtsjora, geschreven tijdens het moment van de
grote processen en zuiveringen (zie Être communiste en URSS sous Staline,
Gallimard, 1981 van Nicolas Werth), en de laatste verhalen (Alleen met de
herfst7, Le Gouffre d’Ilino8) zijn geschreven op een moment van een
verharding van de politiek na de dooi. De retoriek van de stilte.
Een vredelievende, lyrische tegenstelling, met zachte stem gebracht.
Het Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle is de thuisbasis van de      
vereniging van vrienden van Pontigny-Cerisy. Het werd in 1952 gesticht en in 1972
erkend als zijnde van openbaar nut. De missie van het centrum is het bevorderen
van uitwisselingen tussen kunstenaars, intellectuelen en wetenschappers uit alle
landen. Het organiseert elk jaar, van juni tot september, in de gastvrije sfeer van het
historisch kasteel uit de 17e eeuw verschillende internationale en interdisciplinaire
conferenties. Kunstenaars, onderzoekers, intellectuelen, leraren, studenten en een
in cultuur en wetenschap geïnteresseerd publiek worden samengebracht tijdens de
“Cerisy conferences. http://www.ccic-cerisy.asso.fr/
1

2
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Piotr Rawicz, zoon van een Joodse advocaat en de jongste van drie kinderen, werd
geboren op 12 juli 1919 in Lviv, Oekraïne. Hij studeerde rechten en Oosterse talen
aan de Universiteit van Lviv, waar hij kennismaakte met zijn toekomstige vrouw,
Anna. Na de Duitse invasie in 1941 vluchtte hij naar de Poolse stad Zakopane, waar
hij werd gearresteerd. Ondanks de marteling van de Gestapo wist hij zijn joodse
identiteit te verbergen, waardoor hij te werd geclassificeerd als ‘Oekraïense polititieke
gevangene’ tijdens zijn deportatie. Na twee jaar Auschwitz, werd hij in 1944
overgeplaatst naar het kamp in Leitmeritz, in de buurt van Terezin, waaruit hij bevrijd
werd in mei 1945. Na de oorlog verhuisde Rawicz naar Polen waar hij als journalist
aan de slag ging en begon met het schrijven van gedichten. Hij emigreerde in 1947
met zijn vrouw Anna naar Frankrijk. Dankzij een beurs hervatte hij zijn studie aan
de Sorbonne. Tussen 1949 en 1953 werd hij correspondent van diverse overzese
kranten, maar midden jaren 50 werd hij gedwongen bij te klussen om in hun
levens-onderhoud te voorzien. Hun levensomstandigheden verbeteren in 1961 met de

publicatie van Un ciel de sang et cendre*, zijn enige roman, een onmiddellijk succes
in Frankrijk en Israël en vervolgens in Engeland en de Verenigde Staten.
In 1962 ontving hij de Prix Rivarol. Rawicz schrijft ook regelmatig bijdragen voor de
krant Le Monde. Na de dood van zijn vrouw in 1982 pleegde hij zelfmoord, in zijn
64ste levensjaar.
*Een hemel van bloed en as: Piotr Rawicz en de eenzaamheid van de getuige,       
vertaald in 2013 in de reeks Tussen geschiedenis en gedachtenis, nr. 5, Brussel)
3

Vladimir Maximov, (1930-1995) Russische schrijver, werd bekend in 1962 door zijn
deelname aan de editie van Bladzijden van Taroussa, waarvan Paustovskij de
bezieler was. Hij wordt uit de Schrijversbond gestoten in 1973 nadat zijn boeken
De zeven dagen van de Schepping  en Quarantaine in het buitenland zijn uitgegeven.
Hij wordt uit Rusland verbannen in 1974 en krijgt asiel in Frankijk. In 1975 verliest
hij zijn Russische nationaliteit. Hij richtte in 1974, in Frankrijk en Duitsland het
dissidente tijdschrift Kontinent op, dat zich focuste op de politiek van de Sovjetunie
en haar satelietstaten. De redactieraad bestond uit schrijvers en kunstenaars, o.a.
Raymond Aron, George Bailey, Jozef Czapski, Eugène Ionesco, Solzjenitsyn,
Sakharov. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie keert hij meermaals naar Moskou
terug, werd er ook gepubliceerd en had een wekelijkse kroniek in de Pravda.
4

Villa Borghese is vertaald in het Engels
Schitterende wolken is niet vertaald in het Frans of het Nederlands
6
Aesopus, Griekse fabelschrijver 600 bc
7
Niet vertaald in het Nederlands
8
Vertaald als De Iljinski-kolk in Afscheid van de zomer
5

SO, begin jaren 2000
Vertaling: Werner De Bondt
Redactie: Ivan Aguzzoli

Sophie OLLIVIER, professor emeritus Russische literatuur aan de Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3. Vice-presidente van de International Dostoevsky Society. Auteur van
essays en artikels over de Russische literatuur en de geschiedenis van Ierland.
[zie Nieuwsbrief #15]
In 1983 gaf de Russische educatieve uitgeverij Russkij Yazik (Russische taal) gespecialiseerd
in Russische literatuur voor buitenlanders, Le pays de la Mescora, Livre de lecture avec
commentaires en français uit, voorzien van een voorwoord van Prof. Sophie Ollivier. Een
mooie beschouwende tekst over o.a. de estetische evolutie en ontwikkeling van Paustosvkij.
Naar aanleiding van de ledenvergadering op 29 november in Antwerpen zal de Nederlandse
vertaling worden uitgegeven.  
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Portret Aleksandr Grin
Kristien Warmenhoven

Zelfs voor bedelaar was hij
ongeschikt.
‘Een schrijver van avonturenverhalen, een sombere tuberculeuze man,
die met bijna niemand omging en zich volgens zeggen bezighield met het
dresseren van kakkerlakken.’ Zo typeert de Russische dichter Chodasevitsj
zijn tijdgenoot Aleksandr Grin. Over deze eenzelvige figuur deden tijdens
zijn leven de meest wonderlijke verhalen de ronde. Hij zou een gevaarlijk
heerschap zijn, die dwangarbeid verricht had vanwege de moord op zijn
vrouw. Hij zou in de tijd dat hij zeeman was ergens in Afrika een Engelse
kapitein hebben neergestoken en beroofd; tot diens bezittingen hoorde
een kist met manuscripten en Grin was langzaam bezig al die geschriften
onder zijn eigen naam uit te brengen. Hoewel die verhalen thuishoren in
het rijk der fabelen, zijn ze niet helemaal uit de lucht gegrepen. Aleksandr
Grin heeft een roerig en zwervend bestaan geleid voor hij uiteindelijk zijn
draai vond als schrijver.
Misschien stamt zijn hang naar avontuur uit zijn jeugd in een oersaai
provinciestadje in Siberië, waar hij in 1880 is geboren. Op zijn vijftiende,
van school getrapt wegens spotdichten op zijn leraren, besluit hij matroos
te worden en vertrekt naar de havenstad Odessa op de Krim.
Als janmaatje was hij geen succes. Hij maakte alles bij elkaar twee reizen
op de Zwarte Zee en een buitenlandse naar Alexandrië. Met zijn hoofd vol
zeemansromantiek was hij een constante prooi voor de grappen en grollen
van de ruwe zeebonken. Fysiek bleek hij ook niet tegen het matrozenleven
opgewassen. Al snel stond hij werkloos aan wal. Om niet meteen weer bij
zijn ouders te hoeven aankloppen, probeerde hij het ene baantje na het
andere. Maar zelfs voor bedelaar was hij ongeschikt. Schaamte maakte
hem ongeloofwaardig in die rol.
Door heimwee geplaagd keerde hij terug naar huis. Na een jaar van blinde
verveling in zijn geboorteplaats vertrok hij naar Bakoe aan de Kaspische
Zee. Hij deed allerlei karweitjes in en rond de haven, maar aanmonsteren
– zijn liefste wens – lukte hem niet. Temidden van straatslijpers, dieven
en dronkelappen doorliep hij de leerschool des levens. Na intermezzo’s
als goudzoeker in de Oeral, houthakker en badhuisknecht, meldde Grin
zich tot opluchting van zijn vader in maart 1902 aan als vrijwilliger in
het tsaristische leger. Maar al na een paar maanden deserteerde hij. In die
tijd kreeg hij contact met de partij van de Socialisten-Revolutionairen (sr),
voor wie hij propagandateksten ging schrijven. In deze kringen werd zijn
talent als schrijver ontdekt. Grin ervoer dat als een openbaring. Eind 1903
werd hij in Sebastopol gearresteerd omdat hij revolutionaire propaganda
verspreidde onder matrozen van de Zwarte Zeevloot. Toen uitkwam dat hij
deserteur was, werd hij veroordeeld tot tien jaar verbanning naar Siberië,
maar in 1905 kwam hij door amnestie vrij.
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Hij was destijds verliefd op een vrouwelijke sr-kameraad. Toen zij niet
inging op zijn huwelijksaanzoek, schoot hij haar met een pistool in de zij.
Zo kwam de legende rond zijn persoon op gang. Aleksandr Grin heeft die
verhalen nooit willen ontzenuwen. Je autobiografie schrijven vond hij net
zoiets als je laatste hemd uittrekken en dat verkopen. Maar tegen het einde
van zijn leven, toen hij nog maar een roman per jaar mocht publiceren,
bood dat de meeste kans om door de censuur te komen. Als titel voor het
onvoltooid gebleven manuscript koos hij Legende over mezelf.
Grin vertrok naar Petersburg, waar hij in 1906 opnieuw gearresteerd werd
tijdens het oprollen van een terroristische vleugel van de sr-partij. Omdat
hij onder een valse naam leefde, werd hij veroordeeld tot vier jaar
verbanning. Onderweg naar zijn verbanningsoord wist hij te ontvluchten
naar Moskou. Daar schreef hij zijn eerste verhaal, De verdienste van
soldaat Pantelejev, bestemd als propagandamateriaal onder de soldaten. De
uitgever en de zetter werden gearresteerd, maar Grin ontsprong de dans
doordat de tekst ongesigneerd was.
Met De verdienste van soldaat Pantelejev opent de zojuist bij De
Arbeiderspers verschenen bundel De schandpaal. Soldaat Pantelejev wordt
bevorderd tot onderofficier wegens heldhaftig gedrag. Als een exemplarische
dienstklopper heeft hij zijn medesoldaten aangevoerd bij de uitroeiing van
de boerenbevolking van een dorp dat in opstand was gekomen tegen de
grootgrondbezitter. In de beschrijving van de automatische
gehoorzaamheid van de soldaten aan hun meerderen levert Grin verkapt
commentaar op zinloze wreedheid. De ene helft van de bevolking roeit de
andere uit, terwijl iedereen uit is op hetzelfde: gerechtigheid.
In de gevangenis had Grin zijn eerste vrouw ontmoet en om haar ging hij
terug naar Petersburg. Hun verbintenis stond bloot aan hevige spanningen,
mede door voortdurend geldgebrek. Grin wijdde zich nu helemaal aan het
schrijven en keerde de politiek de rug toe. De sr-partij was zijn
springplank geweest naar de literatuur. Voortaan schreef hij verhalen die
nog maar zijdelings met de dagelijkse werkelijkheid te maken hadden.
Door zijn grote verbeeldingskracht wist hij een wereld te scheppen van
romantiek en exotisme, die door een toenmalige criticus ‘Grinland’ is
gedoopt. Een land van altijd blauwe zee, zonovergoten eilanden, exotische
mensen met on-Russische namen, opzwepende muziek van gitaren en
mandolines.
Aleksandr Grin was een populaire schrijver omdat hij een uitweg bood
uit de grauwe realiteit van honger en kou in de eerste decennia van de
Sovjetgeschiedenis. Hij was geen cynicus maar een dromer die, net als de
hoofdpersoon uit het verhaal Aarde en water waarin Petersburg ten onder
gaat, blind bleef geloven in de ‘spoken van het grandioze’. Vanwege zijn
onalledaagse thematiek werd hij aanvankelijk voor een buitenlander
gehouden.
Met het verstrijken van de jaren werd het voor Grin steeds lastiger zich te
onttrekken aan de eis tot maatschappelijke betrokkenheid in de literatuur.
Tijdens de Stalinterreur in de late jaren dertig, die hij zelf niet meer heeft
meegemaakt, werd hij uitgemaakt voor cosmopoliet en mocht zijn werk
niet langer gedrukt worden.

• 14

Het is vooral aan de inspanningen van Konstantin Paustovski, schrijver
van de populaire reeks Herinneringen in de serie Privé-domein, te danken
dat Aleksandr Grin in de periode van Chroesjtsjov aan de vergetelheid
is ontrukt. Hij werd toen zelfs in Moskou en Leningrad een cultschrijver
doordat het utopia uit zijn verhalen net zo haaks op de sovjetwerkelijkheid
stond als in de jaren twintig. De voorliefde van Paustovski voor het werk
van Grin is niet verbazingwekkend. In bepaalde opzichten is hij er zelfs
schatplichtig aan.
Grin beheerst tot in de kleinste nuances de kunst van het observeren. In
het overrompelende verhaal Fandango, dat deels autobiografisch is tot het
een volslagen fantastische wending neemt, formuleert hij die kunst als
volgt: ‘Je kan slechts tot de ziel van een voorwerp doordringen als je blik
van ongeduld en inspanning ontdaan is, als hij zich rustig met het ding
verenigt en geleidelijk aan vervuld wordt van de complexiteit en het
karakter die achter de schijnbare eenvoud van het algemene schuilgaan.’
Publikatie van zijn eerste verhalen had Aleksandr Grin in contact gebracht
met de artiestenwereld van Petersburg, waar hij met hart en ziel in
onderdook. Hij bleef soms dagenlang onder water en dronk als een
tempelier. Zijn bestaan werd steeds kleurrijker. In juli 1910 werkte hij drie
weken als ober in een leprakolonie ten westen van Petersburg, waar een
vriend van hem arts was. Maar bij thuiskomst werd hij opgepakt: hij bleek
in een dronken bui verteld te hebben dat hij op een vals paspoort leefde.
Deze keer werd hij tot twee jaar verbanning veroordeeld naar de provincie
Archangel in het uiterste noorden, die hij ook daadwerkelijk heeft
uitgezeten.
Terug in Petersburg nam Grin zijn vroegere leven van alcoholische
uitspattingen weer op. Na een mislukte ontwenningskuur met behulp van
hypnose gingen hij en zijn vrouw in 1913 uit elkaar. Hij bleef achter in
volslagen eenzaamheid, niet opgewassen tegen het dagelijks leven.
In de zomer van 1919 (hij was bijna veertig) kreeg Grin een oproep voor
militaire dienst in het Rode Leger. Hij moest telefoonkabels leggen door
diepe sneeuwlagen in de Oekraïne. Al snel werd hij ziek en in maart 1920
werd hij op de trein naar Moskou gezet omdat vermoed werd dat hij aan
tbc leed. Drie dagen na zijn vertrek werd zijn telefoonbrigade door de
Polen in de pan gehakt. Bij aankomst in Moskou bleek dat Grin tyfus had.
Na zijn herstel keerde hij terug naar Petersburg, dat inmiddels was
omgedoopt tot Petrograd, en vond daar onderdak in het zojuist geopende
Huis der Kunsten. Die instelling fungeerde als een soort broeikas voor
literair talent. In mei 1921 trouwde hij met een vrouw die later over hem
schreef: ‘Hij idealiseerde mij vreselijk. Ik besloot me zoveel mogelijk aan
dat ideaalbeeld te conformeren om hem niet teleur te stellen.’ Van die
houding heeft Grin veel profijt gehad. Dit huwelijk werd een keerpunt in
zijn literaire loopbaan: hij schreef vijf romans en tientallen verhalen. In
1923 werd zijn eerste roman gepubliceerd, die hij twee jaar eerder voltooid
had, De scharlaken zeilen. Met dit ‘sprookje voor volwassenen’ heeft hij
zijn grootste roem vergaard.
Om te ontsnappen aan de verleidingen van de grote stad verhuisden ze in
1924 naar de Krim. Hier was de schrijver dichtbij zijn geliefde zee en was
het leven goedkoper. Maar geldgebrek bleef hen teisteren.
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Bijna al hun bezittingen moesten worden verpand; zes jaar lang leefden ze
in de greep van woekeraars. Na die zes jaar won Grin eindelijk een
rechtszaak tegen een uitgever die zijn verzameld werk zou uitbrengen,
maar zijn verplichtingen niet was nagekomen.
Toen brak op de Krim een hongersnood uit die de prijzen van voedsel
exorbitant deed stijgen. Grin toog naar Moskou om een honorarium op te
halen. Hij bracht nog een keer een bezoek aan Leningrad (het in 1924
omgedoopte Petrograd), waar hij zich volkomen laveloos dronk.
Bij terugkeer bleek hij ernstig ziek. Men vermoedde tbc met reumatische
koortsen. Het bleek maagkanker. De laatste maanden voor zijn dood leefde
hij op melk, cognac en morfine tegen de pijn. Hij stierf op zijn
tweeënvijftigste.
KW, 1990
Kristien Warmenhove, slaviste en auteur van de reeks Russische profielen,
schrijversportretten gepubliceerd in Maatstaf, HP en HP/De Tijd tussen 1988 en 1995.
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Tekening Gijs Geertzen

Krantenartikels
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Ingezonden
Op het internet
• http://www.prospekt-online.nl/prospekt/prospekt_boeken.html
• http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=1225
• https://www.youtube.com/watch?v=O_iq4SpCfvw
• https://www.youtube.com/watch?v=84K-ZTwPVMo
• http://www.cultura.nl/speel.WO_NTR_592055.html
• https://www.youtube.com/watch?v=nX_3pINLtOg
   tussen 1:26 en 2:50

Boeken
• Georgian National Museum: Dimitri Ermakov - Photograher and
Collector, Masters od 19th Century Photography
  302 blz, gebonden: 29,50 euro
• Orlando Figes: Natasja’s dans
   Een culturele geschiedenis van Rusland
   Spectrum 2003/2014, 703 blz., paperback: 19,99 euro:/
• Arthur Langeveld & Willem Weststeijn: Moderne Russische literatuur
– van Poesjkin tot heden
   Pegasus 2005, 399 blz., paperback: 32,00 euro
• Karel van het Reve: Geschiedenis van de Russische literatuur –
Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov
   Van Oorschot 1985/2014, achtste, geïllustreerde druk, 510 blz.,
   paperback: 29,50 euro
• Michel Krielaars: Het brillertje van Tsjechov - reizen door Rusland
   Atlas Contact,416 blz. , paperback: 12,50 euro
• Vladimir Zjabotinski: Afscheid van Odessa
   Wereldbibliotheek, 240 blz., paperback: 19,95 euro

Te n t o o n s t e l l i n g
• Drents Museum in Assen, De Kim Utopie - schilderkunst uit
Noord-Korea, tot 30 augustus
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Gezocht: vrijwilligers

Netty is in het bezit van een aantal boeken over Paustovskij met veel
interessante illustraties. Wil je ons helpen met het vertalen van de
onderschriften, maak dit kenbaar op redactie@paustovskij.org
Hier enkele voorbeelden.

Colofon
• De nieuwsbrief is een uitgave van en voor leden van de Vereniging Konstantin
Paustovskij. De vereniging stelt zich o.m. ten doel het werk van Paustovkij breed
onder de aandacht te brengen.
Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam
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Redactie-adres
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovskij.org

